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Najwyższe domy… najbardziej wytrzymałe mury… najdłuższe mosty…  To efekt pracy wielu ekspertów 

wykorzystujących najlepsze dostępne materiały oraz technikę doskonaloną przez lata. Tak właśnie 

działa postęp. Jest wpisany w tożsamość Trzuskawicy. Możemy być dumni, że jesteśmy jego częścią.  

Wspieramy kluczowe sektory przemysłu w dynamicznym rozwoju. Napędzamy je do działania. 

Jesteśmy liderem na rynku krajowym w wydobyciu kamienia wapiennego i w produkcji wapna. 

Nasze produkty wykorzystywane są w projektach budowlanych, ochronie środowiska, rolnictwie, 

przemyśle oraz drogownictwie.

Umożliwiamy tworzenie rzeczy wielkich.  

Napędzamy postęp.
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Nasza firma posiada trzy zakłady. Jeden z nich, w którym mieści się cen-

trala, zlokalizowany jest w Sitkówce koło Kielc. To region słynący z bardzo 

bogatej tradycji wydobycia i produkcji kamienia wapiennego. Drugi zakład 

ma siedzibę na Kujawach, które znane są z rolnictwa oraz sadownictwa. 

Dzięki temu świetnie rozumiemy potrzeby klientów z tych sektorów. Trze-

cia z naszych siedzib, Kopalnia Bazaltu „Targowica”, znajduje się na Dolnym 

Śląsku, którego górniczych tradycji nie trzeba nikomu przedstawiać.

 

Od 2003 roku jesteśmy częścią koncernu CRH, który jest jednym z czoło-

wych producentów materiałów budowlanych na świecie. CRH zatrudnia 

85 000 pracowników i posiada ponad 3600 zakładów w kilkudziesięciu 

państwach na kilku kontynentach. Dzięki temu możemy również korzystać 

z wiedzy naszych kolegów i koleżanek z innych krajów i wymieniać się do-

świadczeniami. Pozwala nam to na stosowanie najlepszych światowych 

rozwiązań i dopasowywanie ich do lokalnych warunków i potrzeb. 

Poznaj
nas

Trzuskawica
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Sercem każdej firmy są ludzie, dlatego nasze działania skupione 

są na trosce o bezpieczeństwo naszych pracowników. Dokłada-

my wszelkich starań, aby zapewnić im bezwypadkowe środo-

wisko pracy. Doceniamy ich zaangażowanie i odpowiedzialne 

podejście do wykonywanych obowiązków oraz zapewniamy 

przyjazne miejsce pracy i możliwość rozwoju zawodowego.

Bezpieczeństwo zaczyna się ode mnie – ta idea przyświeca 

nam od lat. Nasze działania ukierunkowane są na przestrzega-

nie zasad bezpieczeństwa i edukację naszych pracowników 

oraz podwykonawców w tym zakresie. Dzięki temu możemy 

pochwalić się m.in. otrzymaniem tytułu „Bezpiecznej Kopalni”. 

Dbamy o to, aby nasze produkty, usługi oraz procesy operacyjne 

odznaczały się najwyższą jakością. Stawiamy na innowacyjność, 

wydajność i stosowanie najlepszych dostępnych rozwiązań. 

Ludzie Bezpieczeństwo

JakośćNasze
wartości

Lata doświadczeń pozwoliły nam na wypracowanie stabil-

nych i przyjaznych relacji z najlepszymi firmami na rynku. Na-

sza współpraca z partnerami zawsze opiera się na zaufaniu, 

wsparciu i zrozumieniu wzajemnych oczekiwań, a jej celem 

jest osiąganie długotrwałych, obopólnych korzyści.

Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie. Dbałość o śro-

dowisko uznajemy za nasz podstawowy obowiązek, a zrów-

noważony rozwój za jedną z kluczowych wartości. Naszą 

działalność rozwijamy w oparciu o budowanie dobrych relacji 

z lokalną społecznością. 

Nasza firma działa od 1910 roku, mamy więc za sobą ponad 

100 lat doświadczenia w wydobyciu i produkcji kamienia wa-

piennego. Zatrudniamy najlepszych ekspertów branżowych, 

a w codziennej pracy łączymy tradycję z innowacyjnością.

Relacje

Odpowiedzialność

Doświadczenie
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Współczesny świat zmaga się z coraz poważniejszymi 

wyzwaniami w obszarze ekologii.

Na szczęście w społeczeństwie wzrasta świadomość tego, jak ważna jest troska 

o naturalne środowisko. Przecież bez wody pitnej i czystego powietrza nie bylibyśmy 

w stanie funkcjonować.

W działaniach na rzecz ochrony środowiska 

z pomocą przychodzą produkty wapiennicze, 

które są coraz częściej wykorzystywane 

również do tego celu. Nie bez powodu – mają 

one liczne zastosowania, a dzięki ich zaletom 

można osiągać bardzo dobre efekty. 

Co niezwykle istotne, wykorzystanie produktów wapienniczych 

do działań na rzecz ochrony środowiska jest nie tylko jedną 

z najskuteczniejszych metod, ale też najkorzystniejszą pod 

względem ekonomicznym.

Ochrona
środowiska
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Zastosowania produktów wapienniczych w ochronie 

środowiska:

Uzdatnienie wody pitnej

Wapno palone mielone oraz wapno hydratyzowane wykorzystywane są 

w procesie dekarbonizacji (zmiękczania), zmiany pH oraz uzdatniania wody.

Oczyszczanie gazów spalinowych

Wapno oraz mączki wapienne bardzo dobrze sprawdzają się przy od-

siarczaniu (usuwaniu dwutlenku siarki oraz innych składników kwaśnych) 

i oczyszczaniu spalin w elektrowniach. Odsiarczanie spalin jest niezbęd-

nym procesem w przemyśle energetycznym i chemicznym, a ponadto jest 

bardzo ważne dla ochrony powietrza, ponieważ eliminuje zjawisko kwa-

śnych deszczy.

Oczyszczanie ścieków i neutralizacja osadów ściekowych

Wapno już od wielu lat jest wykorzystywane w procesie oczyszczania ście-

ków komunalnych i przemysłowych. Stosuje się je również do neutralizacji, 

higienizacji i stabilizacji osadów ściekowych.
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Zalety wapna oraz mączek wapiennych produkowa-

nych przez Trzuskawica S.A.:

efektywność – skutecznie eliminują zanieczyszczenia, bakterie, 

drobnoustroje i inne patogeny;

naturalność – wysoka czystość i prosty skład produktów wa-

pienniczych przekładają się na neutralne produkty reakcji, toż-

same z występującymi w naturze.
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Dlaczego wybrać Trzuskawicę?

Dlaczego postawić na produkty do ochrony środowiska od Trzuskawicy?

Dzięki oparciu się na właściwościach poszczególnych surowców, opracowaliśmy trzy produkty dopasowane do szczególnych potrzeb z za-

kresu ochrony środowiska. 

Uwzględniliśmy zalety różnych rodzajów wapna i mączek 

wapiennych, a następnie stworzyliśmy specjalistyczne roz-

wiązania, które mogą być z powodzeniem wykorzystywa-

ne do uzdatniania wody pitnej, oczyszczania spalin oraz 

oczyszczania ścieków i neutralizacji osadów ściekowych. 

Każdy z wyżej wymienionych procesów jest inny i wymaga zastosowania 

innego rozwiązania, dlatego nasi eksperci zadbali o to, aby tak skomponować 

produkty, by spełniły oczekiwania najbardziej wymagających klientów. 
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Nasza oferta obejmuje następujące produkty:

wapno palone;

wapno w bryłach;

wapno hydratyzowane;  

mączkę wapienną.

Właściwości naszych produktów, tj. wapna, mączek wapiennych i kruszyw znajdują się 

w kartach produktów na stronie www.trzuskawica.pl.

http://www.trzuskawica.pl


17

D
b

a
m

y o w
sp

ó
lne d

o
b

ro.

Poznaj Aqualime Surowiec

wapno hydratyzowane otrzymywane w reakcji ga-

szenia wapna palonego, a ściślej: reakcji tlenku wap-

nia z wodą, w wyniku której powstaje wodorotlenek 

wapnia;

wapno palone mielone, które jest produktem otrzy-

mywanym przez rozdrobnienie wapna palone-

go w bryłach.

Zastosowanie

oczyszczanie wody pitnej.

Proces uzdatniania wody pitnej wymaga wapna 

najwyżej jakości – tu stawką jest ludzkie zdrowie. 

Wybierz dobrze – postaw na Aqualime.

Główne korzyści

poprawia właściwości biologiczne, fizyczne i chemiczne gleb;

wapno palone mielone oraz wapno hydratyzowane wykorzy-

stywane są w procesie dekarbonizacji (zmiękczania), korekcji 

pH oraz uzdatniania wody.

Środowisko

Karty charakterystyki produktu: trzuskawica.pl/karty/aqualime

Oczyszczanie wody pitnej

Aqualime

http://trzuskawica.pl/karty/aqualime
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Poznaj Purelime

Oczyszczanie spalin, produkcja energii elektrycznej, 

ochrona powietrza – tylko jeden produkt i aż tyle po-

zytywnych efektów. Z Purelime to możliwe.

Główne korzyści

skutecznie usuwa zanieczyszczenia powstałe w wyniku spala-

nia paliw;

wspiera proces wytwarzania czystej energii elektrycznej i cieplnej;

naturalny, zdrowy i ekologiczny.

Surowiec

wapno palone mielone, które jest produktem otrzy-

mywanym przez rozdrobnienie wapna palone-

go w bryłach;

wapno hydratyzowane otrzymywane w reakcji ga-

szenia wapna palonego, a ściślej: reakcji tlenku wap-

nia z wodą, w wyniku której powstaje wodorotlenek 

wapnia;

mączka wapienna otrzymywana przez zmielenie do 

odpowiedniego uziarnienia kamienia wapiennego.

Zastosowanie

oczyszczanie gazów spalinowych, przemysł energe-

tyczny, spalarnie odpadów komunalnych.

Środowisko

Karty charakterystyki produktu: trzuskawica.pl/karty/purelime

Oczyszczanie gazów spalinowych

http://trzuskawica.pl/karty/purelime
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Poznaj Sanitlime

Oczyszczanie ścieków i neutralizacja osadów poście-

kowych za pomocą wapna jest najskuteczniejszą 

i ekonomicznie najkorzystniejszą metodą. Chcesz się 

o tym przekonać? Wybierz Sanitlime!

Główne korzyści

osusza osady i zmniejsza ich objętość;

eliminuje wirusy, bakterie i inne patogeny w osadach ściekowych;

hamuje procesy gnilne.

Surowiec

wapno palone mielone, które jest produktem otrzy-

mywanym przez rozdrobnienie wapna palone-

go w bryłach;

wapno hydratyzowane otrzymywane w reakcji ga-

szenia wapna palonego, a ściślej: reakcji tlenku wap-

nia z wodą, w wyniku której powstaje wodorotlenek 

wapnia.

Zastosowanie

neutralizacja ścieków i osadów.

Środowisko

Karty charakterystyki produktu: trzuskawica.pl/karty/sanitlime

Neutralizacja ścieków i osadów

http://trzuskawica.pl/karty/sanitlime
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Tak samo jak w przypadku podnoszenia jakości naszych pro-

duktów – również w zakresie działań CSR (corporate social 

responsibility) dążymy do nieustannego rozwoju oraz osiąga-

nia jeszcze lepszych efektów. 

Zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest spo-

łeczna odpowiedzialność biznesu, dlatego 

realizujemy liczne działania wspierające 

naszych pracowników, lokalną społecz-

ność oraz ochronę środowiska. 

Inwestujemy w rozwój naszych pracowników, bo wiemy, jak bar-

dzo on procentuje – zarówno teraz, jak i w przyszłości. Oferujemy 

liczne kursy i szkolenia oraz zapewniamy czas na zespołową inte-

grację. Żadna organizacja nie jest w stanie istnieć bez ludzi, dlate-

go dobro naszych pracowników jest naszym priorytetem.

Stawiamy na dialog oraz wzajemne zrozumienie, dlatego zawsze 

jesteśmy otwarci na rozmowy z pracownikami, lokalną społeczno-

ścią oraz władzami samorządowymi. Działamy w pełnym posza-

nowaniu oczekiwań i potrzeb naszych rozmówców oraz staramy 

się uwzględniać ich punkt widzenia, podejmując wszelkie działania.

Rozwój pracowników

Kultura dialoguDziałania społeczne 
i środowiskowe
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Od wielu lat angażujemy się w różnego rodzaju projekty sportowe, 

kulturalne i edukacyjne, które adresowane są do dzieci i młodzieży 

oraz lokalnej społeczności. Wspieramy drużyny sportowe, współ-

pracujemy z instytucjami kultury oraz ze szkołami i uczelniami 

wyższymi. Cieszymy się, że w taki sposób możemy przyczynić się 

do rozwoju młodych ludzi – to dla nas powód do dumy. 

Szanujemy środowisko naturalne, dlatego ograniczamy emisję ga-

zów i pyłów oraz stale ją monitorujemy. Prowadzimy zrównowa-

żoną gospodarkę wodno-ściekową oraz gospodarkę odpadami. 

Ograniczamy też emisję hałasu. Wiemy, jak ważna jest otaczająca 

nas przyroda, dlatego stale szukamy rozwiązań, które w jeszcze 

większym stopniu pozwalają nam o nią dbać. 

Stawiamy przed sobą wysokie wymagania i tego samego oczekuje-

my od naszych partnerów. Współpracujemy z firmami, które – podob-

nie jak my – rozumieją istotę społecznej odpowiedzialności i wdrażają 

w swoich organizacjach najwyższe standardy.  

Lokalne inicjatywy

Ochrona środowiska 

Odpowiedzialni Partnerzy 
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